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SensorySpa

THE BEAUTY OF SENSES

Intensiv Slankendebehandling: Cryo-Termo kur
Behandling af specifikke lidelser - Opkvikkende - Stimulerende - Dyb afslapning - Meditative
virkninger - Helbredende - Afbalancering - Afgiftende - Hudens tone og struktur forbedres
Cellulær regenerering - Forbedring af muskel- og ledfunktion
Om behandlingen:

Gausha
teknik
inkluderet

Flere trin massage, der kombinerer varme og kolde tryk
og bevægelser, samt specielle produkter, som hjælper
blodcirkulationen til at flyde, så organerne får mere ilt
og flere næringsstoffer, mens giftstoffer og affaldsstoffer
lettere skylles ud.
Massagen med varme bambuspinde anvendes under en
dybdegående vævsmassage, hvor områder med cellulite
eller fedtophobninger får en sammetræknings- kold gele
som nedbryder fedtcellerne og andre affaldsoffers
indsamlinger.
Behandlinger forgåres med nærende bambusolie, som sikrer
en lettere og mere oplivende resultater, til en ny krop med
meget mindre toxiner.

Som i alle vores dagskurser, får man udover selve massagen:
Teknik inklusivt mange tips og idéer for muligheden at personalisere
ens egne behandlinger. Med hver behandling medfølger der varer
som fungerer som en katalysator for bestemte virkninger.

Kom godt i gang:
(Velegenet efter grundforløb kursus af Bamboost Massage).
4 timers undervisning og demonstration af både
massageteknikken samt de forskellige aktive produkter og
deres korrekt anvendelse.

CRYO-TERMO KUR Kit*
startpakke til 25 behandlinger:

1299,00 kr

4 TIMERS DEMO

Gratis*

Kursuscenter Hvidøvre

G

SKURS

O

RI

SI

TE

S

S

US

DA

* Reservationsgebyr på 250,00 påtages pr en deltager. Alle
priser eks. Moms, og skal bestilles online på hjemmesiden
www.cosmomedia.dk Læs mere om vores vilkår i starten af
denne folder.
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Specielle produkter:
For at støtte intensive resultater, kombineres denne
massage med disse preparatter:
Thermo-Active Gel
Selvopvarmende gel til assist af lypolysis, Elimenerer
fedtophobning i huden, fremmer blodcirkulationen &
stofskiftet. Ved opvarmning af huden skabes dels en
fedtnedbrydende effekt dels en forøget blodcirkulation,
der fremmer bortskaffelsen af affaldsstoffer.
Produktet skal bruges i starten af denne behandling,
for at forøge blodcirkulationen som blev transporteres
på hudens overflade og skaber en synlig rødme.
Slimming complex
Indeholder en kombination af forskellige essentielle
olier, som tilsammen skaber en intens dermatologisk
virkning på stofskiftet og transdermal virkning.
Indeholder grapefrugt og oregano, som har slankende
egenskaber, Cypress for dens drænende effekt, og
Rosmarin for dens mikrocirkulations- stimulerende og
eliminering af toksiner.
Cryogenic Crushed Ice Gel
Afslutter denne behandling med kontra effekt for de
varme pinde. Den kolde gele sammentrækker porerne,
elimenerer dannelse af infektion eller andre toxiner,
samt bevarer de aktive ingredienser fra Slimming
complex som masseret ind ved hjælp af pindene,
og på denne måde forlænger effekten af stofskiftets
aktivitet.

*Cryo-termo massage kit:
1 x Thermo-Active Gel 500 ml
1 x Slimming Complec 25 ml
1 x 200 ml Bambusskov massageolie i spray flaske
1 x Cryogenic Crushed Ice Gel.
Undervisningsmanual
Ekstra: Goody-bag med spa & wellness overaskelser

